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CONSILIUL BAROULUI DOLJ
ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 18 ianuarie 2018
ORDINEA DE ZI
cu soluţiile adoptate
I.
1.

Propuneri:
Baroul Dolj

2

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -Adunarea Generală
-propunere dată, respectiv 10 martie 2018 ;
-ordinea de zi;
-aspecte organizatorice(stabilire locaţie) ;
-completarea ordinii de zi cu propuneri formulate cu cel puţin 5 zile
înainte de data la care a fost convocată adunarea generală, conform
art.67, alin. (5) din Statutul profesiei de avocat;
-convocarea adunării - anunţ site, ziar local, newsletter ;
-întocmirea Raportului de activitate al Consiliului Baroului Dolj
pentru anul 2017;

3

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -propunere colaborare cu Gazeta de Sud şi Jurnalul Olteniei;

4

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -propunere organizare conferinţă profesională în cadrul Proiectului
“Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the
Juridical field”, la data de 10 martie 2018, cu ocazia Zilei Femeii
Avocat, cu tema “Women in low”.

5

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -Adresa nr.2173 din 15.12.2017 a Facultăţii de Drept din cadrul
Universităţii din Craiova - propunere de parteneriat pentru
desfăşurarea Conferinţei Naţionale de Drept Procesual Civil,
organizată de Facultatea de Drept, în ziua de vineri, 16 martie 2018,
14.00 – 18.00, Aula Magna;

6

Avocat Dragoş Nicu şi -propunere refacere Calendar de evenimente ale Baroului Dolj pentru
Avocat Bogdan Mihăloiu
anul 2018 - Centenarul Marii Uniri;

7

Avocat Lucian Bernd
Săuleanu

-propunere de modificare a legislaţiei în materie penală ce urmează a
fi transmisă către Comisia special constituită de Parlament pentru
modificarea Codului penal şi a Codului de procedură penală ;

-Adresa I.N.P.P.A. prin care se solicită comunicarea activităţilor de
pregătire profesională planificate pentru anul 2018 în colaborare cu
I.N.P.P.A.;
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8

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -analiză contracte privind site-urile/bazele de servicii juridice;

ec.Anca Rusu,
contabil-şef barou

-referat costuri pentru anul 2017;

9

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -acord de colaborare cu Societatea de Ştiinţe Juridice (SSJ)

10

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -Decizia Consiliului U.N.B.R. nr.289 din 09 decembrie 2017 privind
onorariile minimale;

11

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -propunere analiză Decizie Consiliu U.N.B.R. nr.295/09 decembrie
2017 privind majorarea contribuţiei obligatorii pentru avocaţii
definitivi;

12

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -cerere UNBR informaţie;

13

Avocat Ion Turculeanu

14

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -propunere privind solicitarea de atribuire ca denumire de străzi
a unor nume de avocaţi craioveni;

15

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -proces Baroul Bota – daune (Dosar nr. 13629/63/2017 – Tribunalul
Dolj);

16

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -propunere de derulare în 2018 a Campaniei „Fii bun şi dăruieşte”
prin Asociaţia Dem Stoenescu; analiza activităţii asociaţiei – referat
ec.Anca Rusu;

17

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -propunere donaţie maşină de scris către dl.Cătănoiu Aurel;

18

Vîlceanu Petrică Laurenţiu

II.
1

Informări:
Avocat
Lucian
Săuleanu

Legea nr.544/2001 privind accesul liber la

-propunere demersuri pentru o nouă lege a profesiei;

-referat ONRC online majorare preţ/interogare;

Bernd 1. Informare privind validarea rezultatelor Examenului de absolvire a
I.N.P.P.A., sesiunea noiembrie - decembrie 2017, prin Decizia
Comisiei Permanente nr.273/08 decembrie 2017, conform Anexei
nr.1 la decizie din care rezultă că, la Centrul INPPA Craiova,
şapte avocaţi stagiari din Baroul Dolj au promovat examenul,
dobândind titlul profesional de avocat definitiv;
2. Propunere privind trecerea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept
de exercitare a profesiei a următorilor avocaţi stagiari, care au
promovat examenul: Blejan Ioana Alina, Ciobanu Andra Cătălina,
Coloj Maria Lorena, Drăghici Ovidiu Andrei, Kazanci Eduard Carlo,
Rocşoreanu Răzvan şi Voicu Nicoleta Gabriela;
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2

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -informare/prezentare platformă Eastern Bars Network;
-invitat - Alexandru Rausch;

3

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -informare sesizare av.Dragoş Stoenac;

4

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -informare stadiu plată borderouri oficii pentru luna decembrie 2017 ;

5

Avocat
Lucian
Săuleanu

Bernd -prezentare stadiu renovare rond sediu barou şi bust Dem Stoenescu;

III.
1

Cereri:
Av.def.Blejan Ioana Alina

-solicită avizare și înregistrare cabinet individual;

Andra -solicită avizare și înregistrare cabinet individual;

2

Av.def.Ciobanu
Cătălina

3

Av.def.Coloj Maria Lorena

4

Av.def.Drăghici
Andrei

Ovidiu -solicită avizare și înregistrare cabinet individual;

5

Av.def.Kazanci
Carlo

Eduard -solicită avizare și înregistrare cabinet individual;

6

Av.def.Rocşoreanu Răzvan

7

Cav.de avocat Gătejescu -solicită avizare şi înregistrare contract de colaborare;
Alexandru
Florin
şi
av.def.Voicu
Nicoleta
Gabriela

8

Av.Defta Alina Georgiana
(Baroul Olt)

-cerere de transfer în Baroul Dolj;
-cerere de înscriere pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de
exercitare a profesiei al Baroului Dolj, începând cu data de
01.01.2018;
-cerere de avizare şi înregistrare cabinet individual;

9

Av.Popa Rodica

-solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului de avocat;
-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional al
cabinetului de avocat;

10

Av.Velescu
Adriana -solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului de avocat;
Mirela(fostă Bogheanu)
-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional al
cabinetului de avocat;

11

Av.Dumitraşcu
Maria(fostă Dişa)

-solicită avizare și înregistrare cabinet individual;

-solicită avizare și înregistrare cabinet individual;

Anca -solicită aprobare pentru schimbarea denumirii cabinetului de avocat;
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12

Av.Dan Anca Elena

-solicită actualizarea denumirii cabinetului de avocat;

13

Av.Catană Vasile Bogdan

-solicită aprobare pentru schimbarea sediului profesional al
cabinetului de avocat;

14

SCA Oancea Răduleţu şi -Act adiţional nr.1/04.01.2018 privind modificarea Contractului de
Gherghe şi avocat definitiv colaborare nr.861/22.05.2009;
colaborator
Pruteanu
Andreea(fostă Mitrache)

15

Av.Tulitu Ileana Gabriela

16

Av.Troanţă
Rebeleş -solicită suspendarea la cerere pentru a beneficia de concediu de
Turculeanu Andreea Livia
creştere şi îngrijire a copilului în vârstă de până la doi ani, începând
cu data de 01.01.2018 până la 02.11.2020;
-referat contabilitate;

17

SCA
Turculeanu
Asociaţii

18

Av.Bărbuceanu
Elena

19

Av.Brătan-Zuică
Maria
Ramona(suspendată
la
cerere pentru concediu de
creştere şi îngrijire copil în
vârstă de până la doi ani)

20

SPARL
Săuleanu
şi -Act adiţional nr.2 din 18.12.2017 privind modificarea contractului
Asociaţii şi av.stag.Clima de salarizare în interiorul profesiei, începând cu 01.01.2018;
Viorica

21

SPARL
Săuleanu
Asociaţii
av.def.Burileanu-Ţună
Camelia

22

SPARL
Săuleanu
şi -Act adiţional nr.6 din 18.12.2017 privind modificarea contractului
Asociaţii şi av.def.Morcov de salarizare în interiorul profesiei, începând cu 01.01.2018;
Mirel Constantin

23

Av.Coge Marin(suspendat -solicită retragerea din profesie şi radierea din Tabloul avocaţilor
la cerere)
Baroului Dolj, începând cu data de 01.01.2018;
-referat contabilitate;

-solicită suspendarea la cerere pentru a beneficia de concediu de
creştere şi îngrijire a copilului în vârstă de până la doi ani, începând
cu data de 23.01.2018 până la 21.11.2020;
-referat contabilitate;

şi -Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor nr.4 din 01.11.2017;

Cristina -solicită suspendatea pentru incompatibilitate şi trecerea pe Tabloul
avocaţilor incompatibili, începând cu data de 10.01.2018;
-referat contabilitate;
-solicită reînscrierea pe Tabloul avocaţilor definitivi cu drept de
exercitare a profesiei începând cu data de 16.01.2018, ca urmare a
renunţării la starea de suspendare, respectiv la concediul pentru
creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani;

şi -Act adiţional nr.7 din 18.12.2017 privind modificarea contractului
şi de salarizare în interiorul profesiei, începând cu 01.01.2018;
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-solicită aprobare pentru emiterea unui nou card, având în vedere
schimbarea numelui;

24

Av.Buzatu Oana Maria

25

Av.Petre
Daniela

26

Av.Negreanu Ion Romeo

-solicită aprobare pentru emiterea unui nou card, având în vedere
deteriorarea şi imposibilitatea utilizării celui emis anterior;

27

Av.Popa Georgeta Eugenia

-solicită aprobare pentru emiterea unui nou card, având în vedere
pierderea celui emis anterior;

28

Av.Popa Ion Cristian

-solicită aprobare pentru emiterea unui nou card, având în vedere
schimbarea numelui;

29

S.C.P.Av. Hristescu şi -Act adiţional nr.1 din 01.11.2017 la Contractul de conlucrare
Asociaţii(Baroul Bucureşti) profesională din 12.10.2016;
şi Av.Ion Carmen Eugenia
(Baroul Dolj)

30

Av.Dima Nicolae

-solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei de avocat și
menținerea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de exercitare a
profesiei, în temeiul art.61 din Statutul profesiei de avocat;

31

Av.Muşuroi Cornel

-solicită aprobare pentru continuarea exercitării profesiei de avocat și
menținerea pe Tabloul avocaților definitivi cu drept de exercitare a
profesiei, în temeiul art.61 din Statutul profesiei de avocat;

32

Niculescu Claudia Alina, -cerere de suspendare a Contractului individual de muncă pentru
secretar Baroul Dolj
perioada 21 ianuarie 2018 – 09 decembrie 2019, pentru a beneficia de
concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la
doi ani;

33

Filiala Dolj a Casei de -Lista avocaţilor restanţieri la plata taxelor şi contribuţiilor
Asigurări a Avocaţilor
profesionale de care Consiliul Filialei Dolj CAA a luat la cunoştinţă
în şedinţa de lucru din 08 ianuarie 2018;

34

Just.Mălăescu Ion

-plângere înregistrată sub nr.26 din 08.01.2018;
-desemnare consilier-raportor în temeiul art. 278 alin.(1) din Statutul
profesiei de avocat;

35

Just.Piculeaţă Maria

-plângere înregistrată sub nr.60 din 11.01.2018;
-desemnare consilier-raportor în temeiul art. 278 alin.(1) din Statutul
profesiei de avocat;

36

Just. Nicolăescu Marin

-plângere înregistrată sub nr.1511 din 30.08.2017;
-referat consilier-raportor desemnat în temeiul art. 278 alin.(1) din
Statutul profesiei de avocat;

Ştefănescu -solicită aprobare pentru emiterea unui nou card, având în vedere
pierderea celui emis anterior;
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37

Just.Cerbu Camelia

-plângerea înregistrată sub nr.1596/12.09.2017, cu privire la domnul
avocat Tomiţă Florin George;
-referat consilier-raportor în temeiul art. 278 alin.(1) din Statutul
profesiei de avocat - completare cercetări;

38

UNBR

-Decizia interpretativă din 09.12.2017 a Consiliului UNBR privind
interpretarea art.14 lit.a) şi 27 lit.d) din Legea nr.51/1995 pentru
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, ca urmare
a aplicării Deciziei Curţii Constituţionale nr.225/04.04.2017;

39

1.Curtea de Apel Craiova
-Adresa nr.187/54/2014 din 25.05.2017, prin care ne comunică
Secţia Penală şi pentru Sentinţa penală nr.36 din 15.02.2016, pronunţată în Dosarul
cauze cu minori
nr.187/54/2014, rămasă definitivă prin Decizia nr.185/A din 24 mai
2017 a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
2.UNBR

-ne transmite copie Adresa nr.187/54/2014 din 25.05.2017 a Curţii de
Apel Craiova, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori, Dosar nr.
187/54/2014;
-se solicită comunicarea măsurilor luate de Consiliul Baroului Dolj;

40

UNBR

-Decizia nr.181 din 17 decembrie 2016 a Consiliului UNBR prin
care s-a admis contestaţia Preşedintelui UNBR înregistrată sub
nr.163-CS-14.09.2016, s-a anulat Decizia Consiliului Baroului Dolj
nr.289/09.06.2016, de menţinere în profesie a domnului avocat Duţă
Stelian şi s-a trimis cauza către Baroul Dolj pentru reanalizarea
acestei decizii;
-dovada depusă de domnul avocat Duţă Stelian privind amânarea
soluţionării plângerii prealabile împotriva Deciziei nr.181/17.12.2016
a Consiliului UNBR, conform Adresei nr.163-CS-2016 din
05.09.2017 a UNBR;
-referat consilier-raportor desemnat în cauză;

41

UNBR

-Decizia nr.162 din 03 septembrie 2016 a Consiliului UNBR prin
care s-a admis contestaţia formulată de Preşedintele UNBR împotriva
Deciziei Consiliului Baroului Dolj nr.225/19.05.2016 (de menţinere
în profesie a domnului avocat Oane Bogdan David), s-a anulat
această decizie şi s-a trimis cauza către Baroul Dolj pentru
reanalizarea dosarului în raport de prevederile legale incidente;
-dovezi depuse de domnul avocat Oane Bogdan David privind modul
de soluţionare a plângerii formulate împotriva Deciziei nr.162 din 03
septembrie 2016 a Consiliului U.N.B.R. (Dosar nr.18/2/2017, Curtea
de Apel Bucureşti, Termen: 26.01.2018);

IV.

Av.Lucian Bernd Săuleanu

-propunere pentru stabilirea următoarei ședințe de consiliu la data de
22 februarie 2018, ora 14.00;
Avocat Lucian Bernd Săuleanu
Decanul Baroului Dolj
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